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ja w internecie Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będzyminie

Zakończono budowę boiska wielo-
funkcyjnego w Raczynach. Obiekt 
posiada nawierzchnię poliureta-
nową i przeznaczony jest do gry 
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
ręczną, tenisa ziemnego. Na ten 

cel Urząd Gminy i Miasta w Żu-
rominie otrzymał dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 177 895,20 zł. Całko-
wity koszt inwestycji wyniósł 355 
791,40 zł. UGiM

Zakończył się drugi etap remontów 
cząstkowych

Zakończył się drugi etap remontów 
cząstkowych na terenie Gminy. 
Prace przeprowadzono w Cham-
sku, Kruszewie, Młudzynie, droga 

Sadowo – Olszewo, droga Rozwo-
zin – Dąbrowice oraz droga Roz-
wozin – Raczyny.

Gmina i Miasto Żuromin otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
31 360,00 zł, w ramach projektu 
nr POPC.03.01.00-00-053/17-00 
„Ja w Internecie”. Jest to program 
szkoleniowy w zakresie rozwoju 
kompetencji cyfrowych. W wyniku 
realizacji projektu może zostać za-

kupionych 6 komputerów, które po 
okresie realizacji projektu zostaną 
przekazane do szkoły podstawowej 
z terenu Gminy i Miasta Żuromin.

W dniu 8 sierpnia 2018 r. Bur-
mistrz Gminy i Miasta Żuromin 
podpisała umowę o udzielenie 
pomocy finansowej z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ra-
mach Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2018 na realizację 

inwestycji „Budowa boiska wielo-
funkcyjnego w Będzyminie”. Kwo-
ta przyznanej dotacji: 150 000,00 
zł. Celem realizacji zadania jest 
poprawa warunków technicznych 
oraz rozwój kultury fizycznej na 
terenie naszej gminy.

UGiM

UGiMUGiM

Boisko wielofunkcyjne w Raczynach

Pozytywnie zaopiniowane zadania zgłoszone  
do Budżetu Obywatelskiego 2019

1. Plac street workout - Orlik ul. Żeromskiego 5
2. Monitoring w Parku przy ulicy Lidzbarskiej 

3. Zakup koszy na psie odchody 
4. III Festiwal Strażackich i Animatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie 

Granie 2019 
5. Plac zabaw i siłownia plenerowa osiedle przy ulicy Żeromskiego 

6. Budowa sceny plenerowej w parku przy ulicy Plac Józefa Piłsudskiego
7. Budowa chodnika przy ulicy Zielonej

8. Budowa chodnika przy ulicy Zamojskiego – odcinek między ulicą Jana 
Pawła II a budynkami wielorodzinnymi przy ulicy Zielonej

9. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie
10. Remont ulicy Lenartowicza w Żurominie 

Dwa zadania zostały odrzucone zgodnie z załącznikiem do Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Żuromin na 2019r., rozdział 2 § 5 pkt 2 i 3 

ze względu na możliwości realizacji oraz rzeczywiste koszty.

INFORMACJA ZASADY WYBORU ZADAŃ DO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO

Wyboru zadania do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy 
Żuromina.

Głosowanie odbywa się:
1) w punkcie głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i w punkcie 

głosowania w Żuromińskim Centrum Kultury.
2) Poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (Pl. Józefa 

Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin) karty do głosowania z dopiskiem na  
kopercie : „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu 

w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego. 
3) Głosować można na jedno zadanie. W przypadku wyboru więcej niż 

jednego zadania głos będzie nieważny. 
Kartę do głosowania można otrzymać w punkcie głosowania. Karta 

dostępna będzie również na stronie www.zuromin.info
W przypadku, gdy ta sama osoba odda kilkakrotnie głos, wówczas głosy 

takie uznaje się za nieważne!!!
Głosujemy od 10.09.2018r. do 28.09.2018 r.

Ty decydujesz!
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Oddano do użytku parking przy 
placu Zielony Rynek. Jeszcze 
w tym roku mają powstać dwa 
kolejne - między Szkołą Podsta-

wową nr 1, a Przedszkolem Sa-
morządowym nr 1 oraz przy Placu 
Piłsudskiego.

W dniu 30 sierpnia 2018 roku 
w Urzędzie Gminy i Miasta Żuro-
min odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród w związku z zakończonym 

konkursem na “Najładniejszy 
ogródek przydomowy w Gminie 
i Mieście Żuromin 2018”

UGiM

We wtorek 4 września miało 
miejsce otwarcie nowego Punktu 
Przedszkolnego Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Żurominie. Placów-
ka znajduj się na placu Józefa Pił-

sudskiego 27, przy Żuromińskim 
Centrum Kultury. Obecnie do 
grupy 3-latków zapisanych zosta-
ło 12 dzieci.

UGiM

UGiM

UGiM

UGiM

Otwarcie nowego punktu 
przedszkolnego

Dodatkowe parkingi

Zakończyła się przebudowa ul. Żeromskiego 
w Żurominie

Najładniejszy ogródek przydomowy 
w Gminie i Mieście Żuromin 2018

Laureatami zostali:
I miejsce – Pan Wojciech Grześkiewicz zam. Żuromin

II miejsce – Pani Teresa Bugowska zam. Żuromin
III miejsce – Pani Ewa Mandrysz – Wypchał zam. Chamsk

Od września do Żłobka przyszła 
dodatkowa grupa maluchów. 
W związku z tym zwiększono jego 
powierzchnię. Prace remonto-

we wykonali pracownicy Urzędu 
Gminy i Miasta w Żurominie.

UGiM

Remont żłobka

Urząd Gminy i Miasta w Żuro-
minie złożył wniosek o dofinan-
sowanie w ramach „Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko” na realizację pro-
jektu „Rozwój terenów zielonych 

- etap II. Projektem objęte zosta-
nie osiedle Targowa, przedszkole 
nr 1 i nr 2, park przy ulicy Jana Pawła 
II, ul. Zielona, szkoła Podstawowa 
nr 1 oraz nr 2. Szacowana suma 
kosztów to 1.737.965,67 zł.

Zakończono prace związane 
z przebudową ulicy Żeromskiego. 
Został ułożony nowy chodnik wraz 
ze ścieżką rowerową i wyniesionym 
przejściem dla pieszych. Wybu-

dowana została także kanalizacja 
deszczowa. Całkowity koszt inwe-
stycji 388 313,79 zł.

Rozwój terenów zielonych - etap ii

Przedszkole nr 1 ul. Targowa

Szkoła Podstawowa nr 1 Park ul. Zielona
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żurominie, informu-
je, że zgodnie z umową zawartą 
w dniu 6 sierpnia 2018 r. osoby 
bezdomne (kobiety i mężczyźni) 

z terenu Gminy i Miasta Żuromin, 
kierowane są do Schroniska dla 
Bezdomnych, prowadzonego przez 
Fundację „Leśne Zacisze”,  Soko-
łowy Kąt  1, 09-135 Siemiątkowo. 

W schronisku świadczone są usługi 
socjalno-bytowe m.in. zapewnienie 
schronienia, całodobowe wyżywie-
nie, niezbędne ubranie oraz usługi 
skierowane na wzmacnianie aktyw-
ności społecznej, wyjście z bezdom-
ności i uzyskanie samodzielności 
życiowej.
      

UGiM

UGiMUGiM

UGiM

Kolonia profilaktyczna  

Pomoc dla bezdomnych

W dniach od 4 do 11 sierpnia 44 
dzieci z terenu Gminy i Miasta Żu-
romin uczestniczyło w kolonii pro-
filaktycznej, organizowanej przez 
Urząd Gminy i Miasta w Żuromi-
nie. Kolonia zorganizowana została 
w Ośrodku Kolonijno-Rehabilita-
cyjnym “MEDUZA” w Jastrzębiej 
Górze. Podczas kolonii dzieci, pod 
czujnym okiem ratownika, korzy-
stały z kąpieli w morzu oraz krytym 

basenie. Każdy uczestnik mógł 
spróbować również pływania ka-
jakiem po Jeziorze Żarnowieckim 
w miejscowości Nadole. Podczas 
kolonii odbył się „chrzest kolonij-
ny”. Program kolonii obejmował 
także zajęcia sportowe, rekreacyj-
ne, artystyczne, profilaktyczne. 
Dzieci wróciły do domów uśmiech-
nięte i wypoczęte.

W dniu 2 września 2018 r. Urząd 
Gminy i Miasta w Żurominie zor-
ganizował szósty Piknik Rodzinny 
„Świat Dziecięcych Marzeń”. Na 
pikniku było wiele atrakcji dla dzie-
ci oraz dorosłych, między innymi 
zjeżdżalnie, trampoliny, jazda na 
quadach, kuchnia pełna słodkich 
niespodzianek, malowanie twa-
rzy, garaż komputerowego gracza, 
ogród wysp budowlanych, potrawy 
z grilla. W trakcie pikniku dzieci 
oraz dorośli mogli potańczyć przy 
gorących rytmach Zumby oraz po-
słuchać występów wokalnych dzie-
ci ze szkoły muzycznej z Centrum 
Edukacji i Rozwoju Logos. Nie 

lada gratką okazał się pokaz Fre-
estyle Football przygotowany przez 
Adriana Duszaka. Każdy uczestnik 
pikniku mógł wziąć udział w kon-
kursie Karaoke, w którym były 
przewidziane nagrody. O godzinie 
18.00 wystąpiła gwiazda wieczoru, 
zespół Junior, który przyciągnął 
liczną publiczność. Swoje umie-
jętności wokalne i recytatorskie 
zaprezntowli członkowie Klubu 
Senior+ w Żurominie, który jest 
współfinansowany w ramach Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” 
na lata 2015-2020. Na zakończe-
nie wspaniałą zabawę zapewnił DJ 
Stanek.

Piknik Rodzinny 2018

Z ŻyCia BiBliOteKi
Powiatowo-Miejska Biblioteka 
Publiczna w Żurominie organizu-
je i prowadzi szereg działań i wy-
darzeń zarówno kulturalnych  jak 
również edukacyjnych. Przede 
wszystkim promuje czytelnictwo, 
zaprasza autorów książek na spo-
tkania z czytelnikami, prowadzi 
Dyskusyjne Kluby Książki.

Mały Festiwal „Ty i Ja”
4 września 2018 r. w naszej biblio-
tece miała miejsce inauguracja Ma-
łego Festiwalu „Ty i Ja” w ramach 
15-ego Europejskiego Festiwalu 
Filmowego Integracja Ty i Ja, któ-
rego organizatorem jest Koszaliń-
skie Towarzystwo Społeczno - Kul-
turalne . 
Celem projektu była integracja 
osób niepełnosprawnych ze spo-
łecznością lokalną . Hasło tegorocz-
nej edycji to „Rodzina bez retuszu”. 
Bez ograniczeń i bez barier. 
Żuromińska biblioteka znalazła się 
w gronie 33 ośrodków z całej Polski, 
gdzie pokazywano filmy dotykające 

problematyki osób niepełnospraw-
nych, a które zgłoszone zostały na 
festiwal z różnych państw m.in.: 
Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Nie-
miec oraz Polski. W żuromińskim 
festiwalu brali udział uczniowie Ze-
społu Szkół Specjalnych w Żuromi-
nie oraz podopieczni Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Żurominie 
wraz z opiekunami.

Narodowe czytanie
8 września 2018 r. od godziny 14:30 
rozpoczęło się w Parku Miejskim 
kolejne, trzecie w Żurominie Na-
rodowe Czytanie. Narodowe Czy-
tanie jest akcją ogólnopolską pod 
Honorowym Patronatem Pary 
Prezydenckiej. W tym roku lektu-
rą, którą wspólnie czytaliśmy było 
„Przedwiośnie” Stefana Żerom-
skiego. Imprezę uświetnił występ 
artystyczny Błękitnej Chorągwi Hu-
sarskiej Województwa Kujawsko 
– Pomorskiej, w pięknych strojach 
epokowych. Nieodzowną atrakcją 
był TORT, którego nie mogło za-

braknąć również i przy tej okazji. 
Już tradycyjnie biblioteka i lokal-
na społeczność promowała czytel-
nictwo poprzez akcję „Daj drugie 
życie książce”. Do domów czytelni-
ków trafiło około 150 egzemplarzy 
książek. Wszyscy, którzy włączyli 
się do akcji otrzymali pamiątkowe, 
okolicznościowe przypinki oraz eg-
zemplarz „Przedwiośnia” Stefana 
Żeromskiego. Dla wszystkich był 
przygotowany poczęstunek. Czy-

tali m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu i gminy, 
kierownicy jednostek organizacyj-
nych, dziennikarze, nauczyciele 
oraz uczniowie:
Więcej informacji o wydarzeniach 
i propozycjach  biblioteki  kierowa-
nych  do Państwa można znaleźć  na 
stronie internetowej  www.bibliote-
ka-zuromin.pl oraz  na naszym fa-
cebooku. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzin.

Fundacja „Leśne Zacisze”, 
Schronisko dla Osób

Bezdomnych,
Sokołowy Kąt 1,

09-135 Siemiątkowo  
pow. żuromiński 
tel. 515-181-912
23 655-77-60
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ReMONT kINa
W lipcu we współpracy z Polskim 
Instytutem Sztuki Filmowej roz-
począł się remont sali kina TON 
i kinooperatorki. Planowana jest 
wymiana foteli kinowych oraz prze-
budowa podłogi. Prace powinny za-
kończyć się do końca października.

FeSTIWaL kOLORÓW
W dniu 19 sierpnia przed budyn-
kiem Żuromińskiego Centrum 
Kultury odbył się Festiwal Kolo-
rów. Zabawa z kolorowym prosz-
kiem przyciągnęła mieszkańców 
Żuromina. Bezpłatna zabawa dla 
każdego, bez ograniczeń wieko-

wych była przednia. Dodatkowych 
atrakcji nie brakowało.

WakacJe BeZ NUdy
Żuromińskie Centrum Kultury 
wraz z Gminną Komisją Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych w ramach akcji „Wakacje bez 
nudy” zorganizowało dwa turnusy 
dla dzieci pozostających w mieście. 
Zajęcia odbyły się w ŻCK. Dzieci 
mogły nauczyć się lepić w glinie, 
tworzyć zwierzaki przytulaki, bawić 
się w teatr i rysować. Atrakcją tur-
nusu była wycieczka do parku lino-
wego w Boguszewcu i kręgielnia.

PÓŁkOLONIe Z BaNkIeM
W ramach współpracy z Polskim 
Bankiem Spółdzielczym w Ciecha-
nowie Żuromińskie Centrum Kul-
tury zorganizowało Półkolonie dla 
dzieci. Uczestników nie brakowało. 

Poza zajęciami, 
które prowadzili 
nasi instruktorzy 
dzieci pojechały 
na wycieczki. 
Odwiedziliśmy 
park linowy 
w Boguszew-
cu, Zamek 
w Malborku 
oraz Skansen 
w Sierpcu. 
Bawiliśmy się 
przednio i oby 
więcej takich 
projektów.

POŻeGNaNIe LaTa
Wraz z OSP Będzymin lato po-
żegnaliśmy w tym roku w Będzy-
minie. Nie brakowało animacji 
dla dzieci prowadzonych przez 
naszych instruktorów, gier, zabaw 
i konkursów. O godz: 19:00 zespół 
BASTON zakończył dzień zabawą 
taneczną.

WySTaWa
W dniach 1 – 30 września w holu 
Żuromińskiego Centrum Kul-
tury można obejrzeć wystawę 
w ramach obchodów 100 Roczni-
cy Odzyskania Niepodległości pt. 
„OJCOWIE NIEPODLEGŁO-
ŚCI” Serdecznie zapraszamy! 

ŻCK

UGiM UGiM

Uroczyste obchody 79 rocznicy wybuchu ii wojny Światowej

W dniu 1 września 2018 roku od-
były się obchody 79 rocznicy wybu-
chu II Wojny Światowej. Po uro-
czystej mszy, wszyscy zgromadzili 
się w Parku Miejskim na placu im. 
Józefa Piłsudskiego w Żuromi-

nie. Zebrani zapalili symboliczne 
znicze i złożyli kwiaty pod pomni-
kiem „Poległych i zamordowanych 
w obronie ojczyzny w czasie II Woj-
ny Światowej”.

Z ŻyCia ŻCK
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W dniu 30.07.2018 r. miało miejsce 
uroczyste otwarcie Klubu Senior+ 
w Żurominie. Klub mieści się 
w budynku Urzędu Gminy i Mia-
sta w Żurominie przy Placu Józefa 
Piłsudskiego 27. W uroczystości 
wzięli udział beneficjenci projek-
tu oraz Burmistrz Gminy i Miasta 
Żuromin Pani Aneta Goliat, która 

powitała wszystkich gości a następ-
nie dokonał uroczystego otwarcia 
przecinając wstęgę.
Projekt Klub Senior+ w Żuromi-
nie został dofinansowany ze środ-
ków Programu Wieloletniego Se-
nior+ na lata 2015-2020.

Dnia 2 sierpnia 2018r. na stadio-
nie MOSiR w Mławie odbyły się 
VI wojewódzkie zawody sporto-
wo-pożarnicze. W strefie drugiej 
powiat żuromiński reprezentowała 
jednostka OSP Rzężawy. Po raz 
pierwszy w historii zawodów był 
obecny reprezentant gminy Żuro-
min. W współzawodnictwie wzię-
ło udział 13 drużyn męskich oraz 
8 kobiecych. Zawody rozegrały 
się w dwóch podstawowych kon-
kurencjach: sztafeta 7x 50m - bieg 
z przeszkodami  i ćwiczenie bojo-
we polegające na jak najszybszym 
sprawianiu linii gaśniczych. Czas 
pierwszej konkurencji to 62 sekun-
dy, natomiast ćwiczenia bojowego 

- 37 sekund.  Nasi reprezentanci 
z łącznym czasem 99 sekund za-
jęli 5 miejsce. Niestety po długich 
ustaleniach komisja sędziowska 
postanowiła przyznać drużynie 
z Rzężaw 15 punktów karnych, 
co w rezultacie przesunęło ich na 
10 pozycję. Decyzja ta nie była do 
końca zrozumiała, lecz taki bywa 
sport.  Jedno jest pewne - Panowie 
z Rzężaw dali z siebie 200%  czego 
potwierdzeniem może być fakt, iż 
czas który osiągnęli jest ich życio-
wym rekordem. Należy też zazna-
czyć, że dużą pomocą wykazał się 
Pan Włodzimierz Wiśniewski-ko-
mendant gminny OSP, jak i Pani 
Burmistrz Aneta Goliat.  Kolejne 

zawody wojewódzkie dopiero za 
4 lata lecz ochotnicy z Rzężaw 
zapowiedzieli, że przygotowania 

zaczną od zaraz, by wrócić silniej-
szymi.

Nowe trybuny na 
stadionie miejskim

Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ul. Zwycięstwa

Vi wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze

Zakończono remont trybun na sta-
dionie miejskim w Żurominie. Za-
instalowano nowe siedziska oraz 
położono kostkę brukową, a w czę-
ści przeznaczonej dla  zawodników 
postawiono nowe wiaty wraz z wy-
posażeniem. Po weryfikacji boiska 

i odbiorze nowych trybun, przed-
stawiciele COOZPN-u podjeli de-
cyzję o dopuszczeniu obiektu do 
użytku. Całkowity koszt inwestycji 
to 150 000 zł.

Trwają pracę nad realizacją in-
westycji pn. „Budowa targowi-
ska gminnego w Żurominie przy 
ul. Zwycięstwa”. Zadanie otrzyma-
ło pomoc finansową na operację 
typu „Inwestycje w targowiska lub 
obiekty budowlane przeznaczone 
na cele promocji lokalnych pro-
duktów” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w tworzenie 

ulepszanie i rozwijanie podstawo-
wych usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej w tym rekreacji, kultury 
i powiązanej infrastruktury” obję-
tego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  na lata 2014-2020. 
Dzięki realizacji inwestycji targo-
wisko zyska nowoczesny i eleganc-
ki charakter.
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Uroczyste otwarcie Klubu 
senior+ w Żurominie


